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Streszczenie
W artykule zaprezentowano wyniki badań potrzeb informacyjnych zwiedzających imprezy targowe oraz uwarunkowania ich zaspokajania na przykładzie uczestników targów KOMPOZYT-EXPO 2018 i FASTENER
POLAND. Wyniki badań zostały poprzedzone przeglądem literatury charakteryzującej zachowania zwiedzających imprezy targowe.
Badania przeprowadzono w czasie trwania wymienionych imprez z wykorzystaniem ankiety bezpośredniej.
Na podstawie 98 przypadków zakwalifikowanych do analizy ustalono m.in., że zwiedzający poszukują
w trakcie targów przede wszystkim informacji o nowościach w danej branży, jej aktualnej sytuacji oraz informacji o charakterze edukacyjnym. Prócz tego ponad połowa badanych deklaruje, że nie przygotowuje
się do udziału w targach w żaden specyficzny sposób, a planując kolejność zwiedzania kierują się przede
wszystkim zaproszeniami od wystawców (ponad 54%). Podsumowując swoją obecność na targach ponad
30% badanych nie wykorzystuje szczególnych wskaźników oceny.
Opisane badania, ze względu na niewielką liczebność próby, mają charakter pilotażowy i odnoszą się do
wąskiej branży reprezentowanej przez respondentów, dlatego wymagają weryfikacji na większej grupie badanych oraz przedstawicielach innych branż.
Słowa kluczowe: targi gospodarcze, zwiedzający, potrzeby informacyjne, cele targowe, imprezy
wystawiennicze
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Summary
The article presents the results of surveys concerning the information needs of people visiting trade fairs and the
conditions for satisfying these needs on the example of the participants of KOMPOZYT-EXPO 2018 and FASTENER
POLAND. The results of the surveys are preceded by an overview of literature describing the behaviours of people visiting
trade fairs.
The surveys were conducted during the aforementioned fairs by means of a direct questionnaire. On the basis of 98
cases qualified for analysis it was concluded, among others, that visitors during fairs look mainly for information about
novelties in a given branch, about the current situation of the branch. They also look for information of an educational
character. Moreover, over a half of respondents declared that they don't prepare for participation in fairs in any specific
way and when they plan the sequence of visits to particular stands, they follow mainly the invitations from exhibitors (over
54%). Summing up their presence at fairs over 30% of respondents don't use special indicators of assessment.
The described surveys, due to small size of the sample, are preliminary in character and refer to a narrow branch
represented by respondents, that's why verification based on a bigger group of respondents and representatives of other
branches is required.
Keywords: trade fairs, visitors, information needs, fair goals, exhibitions
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Wstęp
Targi gospodarcze stanowią istotny instrument marketingowy współczesnych przedsiębiorstw. Coraz większa złożoność tych imprez i wielość możliwych kierunków rozwoju sprawia, że paradoksalnie coraz trudniej zaplanować ich kształt tak by zmaksymalizować ich efektywność. Dlatego wystawcy
i organizatorzy targów aby lepiej zaplanować zarówno całą imprezę targową,
jak i poszczególne prezentacje na nią się składające, coraz intensywniej analizują oczekiwania gości targowych. Spełnienie ich w czasie trwania imprezy
będzie z jednej strony gwarantowało, że będą oni chcieli uczestniczyć w kolejnych edycjach targów, a z drugiej satysfakcjonujący kontakt z wystawcą
może szybciej zaowocować różnego rodzaju współpracą biznesową.
Zdobywanie informacji i sprawne zarządzanie jej przepływem jest jednym z ważniejszych czynników sukcesu dzisiejszych przedsiębiorstw.
Współcześnie zmienia się sposób zarządzania tym procesem, dzisiejsze
przedsiębiorstwa mają coraz szerszy dostęp do różnego rodzaju informacji
rynkowych i łatwiej je uzyskują. Ale jednocześnie mają trudności z weryfikacją wiarygodności pozyskanych informacji oraz z oceną ich przydatności.
Targi gospodarcze to cenne źródło aktualnej informacji o branżach reprezentowanych na targach oraz całej gospodarce, przy czym wysoka dynamika aktywności targowej sprawia, że niektóre informacje mają trochę ulotny
charakter. Zdobywanie w czasie targów informacji najbardziej przydatnych
dla przedsiębiorstwa wymaga dokonywania wyborów w zakresie nawiązywanych kontaktów i zaangażowania w nie, udziału w imprezach towarzyszących, a przede wszystkim szczegółowego zaplanowania aktywności zwiedzających podczas targów.
Celem niniejszego artykułu jest analiza potrzeb informacyjnych gości
targowych i wybranych uwarunkowań ich zaspokajania w ramach imprez
wystawienniczych1 na podstawie badań zwiedzających uczestniczących
w targach KOMPOZYT-EXPO 20182 i FASTENER POLAND3 organizowanych przez firmę Targi w Krakowie Sp. z o.o. W badaniach starano się ustalić, na ile targi gospodarcze są traktowane przez zwiedzających jako źródło
informacji rynkowej, jakiego rodzaju informacje są przez nich poszukiwane
oraz jakie działania realizują w celu ich pozyskiwania. Główne pytania badawcze stojące u podstaw przyjętego kształtu opisywanego procesu badawczego brzmią następująco:
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Jakie cele targowe stawiają sobie zwiedzający imprezy targowe?
Jakie miejsce wśród deklarowanych celów miało zbieranie informacji
i jaki charakter mają poszukiwane informacje?
W jaki sposób badani przygotowują się do udziału w targach, a tym samym do realizacji założonych celów?
Jakie kryteria wyboru imprez targowych stosują zwiedzający?
Które elementy charakterystyki demograficznej respondentów mogą
mieć wpływ na wymienione obszary zachowań zwiedzających imprezy
targowe?

Zwiedzający imprezy targowe jako przedmiot badań
— przegląd literatury
We współczesnej literaturze marketingowej targi gospodarcze są obecne
przede wszystkim jako narzędzie komunikacji marketingowej wystawców4.
Prezentowane w literaturze wyniki badań są zogniskowane na tym, by pomóc potencjalnym wystawcom we właściwym wyborze targów jako miejsca
prezentacji (Palumbo & Herbig, 2002; Shoham, 1992), efektywnie zarządzać
udziałem w targach (Proszowska, 2015; Seringhaus & Rosson, 1998; T.M.
Smith & Smith, 1999) i mierzyć rezultaty tej aktywności (Gopalakrishna &
Lilien, 1995; K. Hansen, 1999; Kare Hansen, 2004; Proszowska, 2018).
Natomiast zwiedzającym imprezy targowe poświęcano z reguły dużo
mniej uwagi i najczęściej byli prezentowani przede wszystkim jako adresaci działań marketingowych wystawców (Blythe, 1999; Rosson & Seringhaus, 1995; Tafesse & Skallerud, 2017). Dopiero w najnowszej literaturze
targowej pojawia się szersze spojrzenie na aktywność targową zwiedzających, są identyfikowane ich cele targowe i własna polityka marketingowa
podczas tych imprez (Gottlieb, Brown, & Ferrier, 2014; Proszowska, 2017;
Rinallo, Borghini, & Golfetto, 2010). A nawet pojawia się potrzeba świadomego zarządzania zaangażowaniem zwiedzających w udział w imprezie
(Gopalakrishna et al., 2017).
Zidentyfikowanie zwiedzających jako podmiotów realizujących własną
politykę marketingową i stawiających sobie określone cele w związku
z udziałem w targach sprawia, że celowe staje się analizowanie procesu za-
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rządzania ich udziałem w targach. Zarówno wystawcy, jak i organizatorzy
powinni dążyć do poznania celów targowych zwiedzających i umożliwić im
ich realizację. Duży wpływ na zmianę podejścia do gości targowych ma popularyzacja paradygmatu marketingu doświadczeń, który pomaga wyjaśnić
i świadomie kształtować zachowania konsumentów (Dziewanowska & Kacprzak, 2013; Schmitt, 2000). Stąd coraz częściej w obszarze zainteresowań
badaczy znajdują się cele i zachowania targowe zwiedzających. Wśród deklarowanych celów najczęściej pojawiają się potrzeby poszukiwania informacji (Budzanowska-Drzewiecka & Proszowska, 2015; Dołhasz & Proszowska, 2018; Leszczyński & Zieliński, 2011), nawiązywania kontaktów (Gębarowski & Siemieniako, 2014; U.R. Gottlieb, Brown, & Drennan, 2011)
i umacniania relacji (Lin, 2016; Timothy M. Smith, Hama, & Smith, 2003).
Przytoczone wyniki badań opisują rzeczywistość w szczególnych warunkach gospodarczych, dla konkretnych branż i przy uwzględnieniu specyfiki
zachowań rynkowych konkretnych zwiedzających. Istnieje więc potrzeba
ciągłej weryfikacji tych wyników w ramach badań dla innych branż i regionów. Zmieniająca się rzeczywistość pozwala przypuszczać, że ewoluować
również będą postawy i oczekiwania gości targowych, a uwzględnienie ich
w polityce wystawców i organizatorów targów będzie miało coraz większe
znaczenie dla sukcesu całej imprezy targowej.

Metoda badawcza i charakterystyka badanej zbiorowości
Przedmiotem badań było przede wszystkim ustalenie jakie potrzeby informacyjne mają zwiedzający imprezy targowe oraz jakie stosują metody ich
pozyskiwania. Zastosowana metoda badawcza to ankieta bezpośrednia,
w ramach której wcześniej opracowany kwestionariusz badawczy był wypełniany przez celowo wybranych zwiedzających w czasie trwania danej imprezy targowej. W procesie selekcji wraz ze wstępnym opracowaniem zebranych danych do analizy zakwalifikowano 985 przypadków.
Badaniami objęto zwiedzających uczestniczących w targach KOMPOZYT-EXPO 2018 i FASTENER POLAND, organizowanych przez firmę Targi
w Krakowie Sp. z o.o. Przeważającą większość stanowili mężczyźni (91,84%
badanych) ze średnio jedenastoletnim stażem pracy w branży reprezento-
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wanej na targach (m = 11,77; Q1 = 5, me = 10; Q3 =17). Badani najczęściej byli reprezentantami przedsiębiorstw, w których pracują, tylko niespełna 13%
z nich pojawiło się jako niezależna osoba fizyczna. Średnia grupa, z którą zwiedzali targi to blisko 3 osoby (me = 2; Q1 = 1; Q3 = 3). Najczęściej planowali spędzić na tych targach około 17 godzin (me = 5; Q1 = 3;
Q3 = 6). By wziąć udział w badanych imprezach pokonali średnio nieco ponad
250 km ( (me = 200; Q1 = 60; Q3 = 300). Reprezentowali przedsiębiorstwa zatrudniające średnio około 200 pracowników (me = 60; Q1 = 12; Q3 = 150). W ciągu roku brali średnio udział w 4 imprezach targowych (me = 3; Q1 = 2; Q3 = 5).

Analiza potrzeb informacyjnych zwiedzających
oraz uwarunkowań ich zaspokajania — wyniki badań i wnioski
Charakteryzując zachowania zwiedzających ustalono główne cele, jakie
stawiają sobie w związku z udziałem w imprezie targowej (rysunek 1).
Wśród celów deklarowanych przez zwiedzających dominują te, które wiążą
się z zaspokajaniem ich własnych potrzeb informacyjnych oraz wymianą informacji z pozostałymi uczestnikami imprez.
Rysunek 1. Cele targowe zwiedzających (odsetek deklarowanych wskazań) *

* pytanie wielokrotnego wyboru
Źródło: badania własne.
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Na pierwszych miejscach wśród celów targowych zwiedzających (rysunek 1)
pojawia się poszukiwanie informacji o nowościach w branży i nawiązywanie
kontaktów targowych. Analizując powyższy zestaw celów z punktu widzenia zaspokajania potrzeb informacyjnych można zauważyć, że uczestnicy
targów poszukują bardzo wielowymiarowych informacji. Nie traktują targów tylko i wyłącznie jako miejsca prezentacji oferty, a co za tym idzie obszaru gdzie można obserwować rozwój danej branży. Jest to dla nich również miejsce do zbierania informacji o potencjalnych partnerach biznesowych, nowych możliwościach współpracy oraz oceny swojej pozycji na konkurencyjnym rynku.
Tabela 1. Cele udziału w targach zwiedzających z podziałem według długości stażu pracy
Zwiedzający ze stażem
pracy <=10 lat
Liczba
przypadków
poszukiwanie informacji o nowościach w branży
nawiązywanie kontaktów
umacnianie relacji z dotychczasowymi kooperantami
porównanie swojej oferty z konkurencyjną
rozmowy z ekspertami (udział w eventach targowych)
w celach edukacyjnych
poszukiwanie aktualnych informacji na temat branży
zbieranie zamówień
składanie zamówień
kupowanie produktów
ciekawe spędzenie czasu

Procent

Zwiedzający ze stażem
pracy dłuższym niż 10 lat
Liczba
przypadków

Procent

40
40
12
10

71,43
71,43
21,43
17,86

28
26
12
4

66,67
61,90
28,57
9,52

16
12
4
4
4
12

28,57
21,43
7,14
7,14
7,14
2,14

10
4
4
0
4
2

23,81
9,52
9,52
0,00
9,52
4,76

* pytanie wielokrotnego wyboru.
Źródło: badania własne.

Można było domniemywać, że doświadczenie zawodowe6 będzie wpływać
na hierarchię celów zwiedzających. W tabeli 1. dokonano podziału deklarowanych celów targowych z punktu widzenia długości stażu pracy zwiedzających. Wynika z niej, że te różnice nie są jednak zbyt duże — zarówno respondenci z dłuższym, jak i krótszym doświadczeniem zawodowym mają
jednakową hierarchię najważniejszych celów, różnice są widoczne na kolejnych miejscach. Nieznacznie widać, że goście targowi z krótszym stażem
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pracy więcej znaczenia przywiązują do rozmów z ekspertami w celach edukacyjnych, porównań z konkurencją, poszukiwania aktualnych informacji
o branży i ciekawego spędzenia czasu. Jednak różnice te nie były znaczące,
gdyż test niezależności χ2 nie potwierdził istnienia statystycznie istotnej zależności pomiędzy celami targowymi, a stażem pracy zwiedzających.
Uzyskane wyniki potwierdzają dość oczywistą prawdę, że ludzie dłużej
funkcjonujący w danej branży zdobywają szereg doświadczeń i wiedzę, których już nie muszą ciągle szukać i wielokrotnie potwierdzać. Ważne byłoby
dla wystawców, by wypracowali sobie formułę indywidualnej obsługi potencjalnych zwiedzających, w ramach której prezentując ofertę i firmę braliby
pod uwagę potrzeby informacyjne odbiorców przekazu.
W tabeli 2. zaprezentowano wyniki analizy zależności pomiędzy celami
targowymi zwiedzających a odległością od miejsca pracy badanych.
Tabela 2. Wartości charakterystyk testu χ2 dla zależności pomiędzy zmiennymi opisującymi najpopularniejsze powody obecności respondentów na targach a odległością od miejsca pracy badanych*
Wybrane powody obecności respondentów na targach

Wartości charakterystyk testu χ2

poszukiwanie informacji o nowościach w branży

χ2 = 9,223530
p = 0,00239
V = 0,306786

umacnianie relacji z dotychczasowymi kooperantami

χ2 = 4,138514
p = 0,04192
V = 0,2054987

rozmowy z ekspertami (udział w eventach targowych)
w celach edukacyjnych

χ2 = 5,043091
p = 0,02472
V = 0,226848

* „–” oznacza brak zależności istotnych statystycznie.
Źródło: opracowanie własne.

Zauważono statystycznie istotną zależność pomiędzy celami wymienionymi w tabeli 3. a odległością od siedziby firmy, co wskazywałoby, że podmioty przybywające na targi z dalszej odległości w sposób bardziej świadomy w nich uczestniczą i częściej deklarują te cele udziału.
Kolejne pytanie wykorzystanego kwestionariusza dotyczyło przygotowań zwiedzających do udziału w imprezie realizowanej przed targami. Po-
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nad połowa (55,10%) badanych deklaruje brak jakichkolwiek przygotowań do
udziału w imprezie. Pozostali respondenci deklarują wcześniejsze zapoznanie
się z kształtem targów, listą ich uczestników i zaplanowanych eventów oraz
ustalenie scenariusza własnego udziału we wszystkich elementach wydarzenia.
Rysunek 2. Przygotowanie zwiedzających do udziału w targach
(odsetek deklarowanych wskazań, pytanie wielokrotnego wyboru)

Źródło: badania własne.

Grupa zwiedzających, która nie prowadzi szczególnych przygotowań jest
dość znaczna, ale w porównaniu z 2015 rokiem (Proszowska, 2017) uległa
zmniejszeniu (wtedy było to 63,7% badanych), co pozwala przypuszczać, że
uczestnicy targów w coraz bardziej świadomy sposób wykorzystują je
w swojej polityce biznesowej.
Analizując zebrane informacje zbadano zależność pomiędzy zmiennymi
opisującymi cele udziału w targach zwiedzających i sposobem przygotowań
do imprezy. Nie stwierdzono zbyt wielu statystycznie istotnych zależności.
Najciekawsze wyniki zawarto w tabeli 3.
Analizując proces przygotowań do realizacji zadeklarowanych celów zauważono (tabela 3), że do realizacji celu zdefiniowanego jako „rozmowy z ekspertami (udział w eventach targowych) w celach edukacyjnych” badani przygotowują się mniej intensywnie niż do realizacji pozostałych celów, również ocena stopnia jego realizacji jest na bardzo niskim poziomie. Można domniemywać, że jest
to wynikiem specyfiki tego celu i trudności związanych z jego parametryzacją, co
utrudnia wcześniejsze świadome przygotowanie i późniejszą ocenę. Traktując
targi jako źródło aktualnej informacji o sytuacji w branży prezentowanej podczas targów należy podkreślić wagę wymienionego celu, a tym samym konieczność przygotowania metodyki jego realizacji przez gości targowych.
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Tabela 3. Wartości charakterystyk testu χ2 dla zależności pomiędzy zmienną opisującą
cel udziału zwiedzających w targach jako „rozmowy z ekspertami … w celach edukacyjnych”
a ich deklarowanym brakiem szczególnych przygotowań do udziału w targach
oraz brakiem oceny rezultatów udziału w targach*
Wartości charakterystyk testu χ2
Wybrany cel targowy zwiedzających

Zmienna „brak
szczególnych przygotowań
do udziału w targach”

Zmienna „brak
ocen rezultatów
udziału w targach”

χ2 = 3,961006

χ2 = 7,227928
p = 0,00718
V = 0,2715776

rozmowy z ekspertami (udział w eventach targowych)
w celach edukacyjnych

p = 0,04657
V = 0,201043
*„–” oznacza brak zależności istotnych statystycznie.
Źródło: opracowanie własne.

Wyniki analiz wybranych zależności pomiędzy sposobami przygotowań
do udziału w targach a charakterystykami demograficznymi badanych zaprezentowano w tabeli 4. (nie wystąpiły statystycznie istotne zależności pomiędzy pozostałymi sposobami przygotowań i parametrami opisowymi respondentów).
Tabela 4. Wartości charakterystyk testu χ2 dla zależności pomiędzy zmiennymi
opisującymi sposoby przygotowania respondentów do udziału w targach
a wybranymi charakterystykami demograficznymi badanych*
Wartości charakterystyk testu χ2
Sposoby przygotowania
do udziału w targach

brak szczególnych przygotowań

wcześniejsze szczegółowe przestudiowaniem
listy wystawców i planów stoisk

odległość od siedziby
firmy (głównego
miejsca pracy
respondentów)
χ2 = 13,21240
p = 0,00028
V = 0,367179
–

staż pracy
w branży

–
χ2 = 7,559402
p = 0,005970
V = 0,2777350

liczba
pracowników

–
χ2 = 21,13282
p = 0,00000
V = 0,4643717

*„–” oznacza brak zależności istotnych statystycznie.
Źródło: opracowanie własne.
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Analizując występowanie zależności pomiędzy brakiem przygotowań
do targów a odległością od siedziby firmy można założyć, że dalsze destynacje targowe nie są związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa i są traktowane raczej jako wydarzenie specjalne a nie element
działalności biznesowej. Przygotowanie do tego typu imprezy wymaga
głębszej analizy często mniej znanego rynku i stwarza zwiedzającym
trudności, a jednocześnie odnosi się bardziej do przyszłej działalności,
dlatego nie ma znaczenia priorytetowego dla gości targowych. Kolejne
dwie zależności wyodrębnione w tabeli 4. mogą wskazywać na fakt, że
bardziej doświadczeni pracownicy i prócz tego reprezentujący większe
podmioty gospodarcze realizują bardziej świadomą politykę marketingową i nie pozostawiają przebiegu udziału w targach ludzkiej spontaniczności.
Przedmiotem badania były również czynniki wpływające na kolejność
odwiedzin poszczególnych stoisk targowych w czasie trwania imprezy
(rysunek 3). W przypadku imprez realizowanych w ramach EXPO Kraków nie jest to może tak ważny element, bo jest to obiekt targowy raczej
średniej wielkości i dotarcie do wszystkich wystawców jest w granicach
możliwości przeciętnego zwiedzającego. Ale już w sytuacji, kiedy gość targowy planuje w ramach wybranych stoisk spędzić więcej czasu, wtedy
wybór kolejności ich odwiedzania zaczyna mieć większe znaczenie.
Rysunek 3. Czynniki wpływające na kolejność odwiedzin stoisk targowych targach
(odsetek deklarowanych wskazań)*

*pytanie wielokrotnego wyboru.
Źródło: badania własne.
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Czynnikiem mającym największe znaczenie przy wyborze kolejności odwiedzin poszczególnych stoisk jest zaproszenie od wystawcy, co wskazywałoby, że badani respondenci wykorzystują targi do podtrzymywania
i wzmacniania już istniejących relacji z innymi uczestnikami rynku i planują swoją obecność już przed targami. Pozytywna zmiana w porównaniu do
roku 2015, kiedy głównym czynnikiem była „zachęcająca prezentacja lub
pokaz na stoisku”, co można było odbierać jako rezultat wcześniej nie zaplanowanego, wręcz w pełni intuicyjnego stylu pracy.
Analizując zależności pomiędzy czynnikami wpływającymi na kolejność
odwiedzin stoisk targowych przez zwiedzających a ich parametrami opisowymi wyodrębniono statystycznie istotne zależności zawarte w tabeli 5.
Tabela 5. Wartości charakterystyk testu χ2 dla zależności pomiędzy zmiennymi
opisującymi czynniki wpływające na kolejność odwiedzin poszczególnych stoisk
przez respondentów a wybranymi charakterystykami demograficznymi badanych*
Wartości charakterystyk testu χ2
Czynniki wpływające na kolejność odwiedzin
stoisk targowych przez respondentów

staż pracy
w branży

zachęcająca prezentacja lub pokaz na stoisku

–

liczba pracowników
zatrudnionych w firmie
χ2 = 5,364015
p = 0,02056
V = 0,2339548

χ2 =10,88889
p = 0,00097
V = 0,3333333

zaproszenie od wystawców

–

*„–” oznacza brak zależności istotnych statystycznie.
Źródło: opracowanie własne.

Charakterystyki zależności zaprezentowanych w tabeli 5. można odbierać jako potwierdzenie, że dłuższy staż pray to bardziej świadoma polityka zarządzania udziałem w targach i wcześniejsze planowanie udziału w danej imprezie. Jednocześnie większe firmy (większa liczba pracowników) poszukują do współpracy firm bardziej widocznych na targach, jakimi są podmioty organizujące na swoim stoisku ciekawe pokazy i prezentacje.
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Jak każda aktywność rynkowa, tak i udział w targach powinien podlegać ocenie w wymiarze jego skuteczności i efektywności. Badani respondenci również deklarowali jaka jest ich aktywność w zakresie oceny rezultatów udziału w targach (rysunek 4).
Rysunek 4. Wskaźniki oceny rezultatów udziału w targach przez zwiedzających
(odsetek deklarowanych wskazań) *

*pytanie wielokrotnego wyboru.
Źródło: badania własne.

Również w tym obszarze zaobserwowano pozytywną tendencję, bo
w 2015 odsetek nie wykorzystujących wymienionych wskaźników oceny rezultatów wynosił 38,2%, podczas gdy w 2018 roku wskaźnik ten wynosi
32,65%. Ci, którzy korzystają ze wskaźników najchętniej sięgają po „liczbę
zawartych znajomości i zebranych wizytówek” i „liczbę partnerów handlowych po targach”.
Korzystając z testu niezależności χ2 wyodrębniono statystycznie istotne
zależności pomiędzy zmiennymi prezentującymi użycie wybranych wskaźników oceny, a ich liczbowe parametry zaprezentowano w tabeli 6.
Zależność umieszczona w tabeli 6. jako pierwsza pozwala przypuszczać,
że zwiedzający z dalszych lokalizacji mniej znają profil wystawców i dlatego
intensywniej poszukują nowych kontaktów, zawierają znajomości i zbierają
wizytówki. Analizując kolejne zależności można założyć, że większe podmioty łatwiej zdobywają się na wysiłek organizacyjny po targach związany
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z przeprowadzeniem spotkań biznesowych z uczestnikami danej imprezy,
a co za tym idzie więcej uwagi poświęcają wzrostowi liczby partnerów handlowych po imprezach.
Tabela 6. Wartości charakterystyk testu χ2 dla zależności pomiędzy zmiennymi
opisującymi wykorzystanie wybranych wskaźników oceny rezultatów targowych
a wybranymi charakterystykami demograficznymi badanych*
Wartości charakterystyk testu χ2

Wybrane wskaźniki oceny
rezultatów targowych

odległość lokalizacji
targowej od siedziby firmy

liczba pracowników
zatrudnionych w firmie

χ2 = 4,138514

liczba zawartych znajomości i wizytówek,
które udało się zebrać na targach

p = 0,04192
V = 0,306786

liczba późniejszych spotkań biznesowych
zainicjowanych na targach

–

wzrost liczby partnerów handlowych po targach

–

–

χ2 = 6,533333
p = 0,01059
V = 0,2581989
χ2 = 5,653846
p = 0,01742
V = 0,2401922

*„–” oznacza brak zależności istotnych statystycznie.
Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie
Reasumując należy stwierdzić, że targi są miejscem (i czasem), w ramach którego zwiedzający planują realizację szeregu celów związanych
z zaspokajaniem swoich potrzeb informacyjnych. W szczególności poszukują informacji o nowościach (69,39%) i aktualnej (16,33%) ofercie reprezentowanej branży, jak również uczestniczą w wykładach i rozmowach z ekspertami w celach edukacyjnych (26,53%). Jeżeli przygotowują się do udziału w targach (bo ponad 55% deklaruje, że tego nie robi) to najczęściej realizują to w formie przeanalizowania listy wystawców i planu stoisk (niewiele
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ponad 20%) oraz zaplanowania zwiedzania targów i umówienia spotkań
w ramach interesujących stoisk (niewiele ponad 20%). Planując kolejność
zwiedzania badani respondenci kierują się przede wszystkim zaproszeniami od wystawców (57,14%).
Za kluczowe wyznaczniki sukcesu targowego uznają zwiedzający liczbę
zawartych znajomości i wizytówek zebranych na targach (24,49%), wzrost
liczby partnerów po imprezie (20,41%) i możliwość wprowadzenia innowacji w oparciu o informacje zebrane na targach (18,37%). Ponad 30% badanych deklaruje, że nie wykorzystuje żadnych tego typu wskaźników oceny
rezultatów udziału w targach.
Zaprezentowana charakterystyka postaw i zachowań zwiedzających wymienione imprezy targowe nie wyczerpuje tego tematu i pokazuje, że targi
gospodarcze pomimo posiadanego pozytywnego wizerunku nie są w pełni
wykorzystywane w ramach współczesnej polityki marketingowej. Rozwój
tych imprez sprawia, że stają się bardzo złożone i wielowymiarowe, a udział
w nich wymaga wcześniejszego przygotowania i precyzyjnego zaplanowania. W ramach targów jest organizowanych wiele działań równocześnie, co
uniemożliwia udział w każdym z nich. Z oczywistych względów również często jest wymagana wcześniejsza rejestracja, której winno się dokonywać
mając zdefiniowane cele udziału w targach i przeanalizowane możliwości
ich realizacji.
Uświadomienie tej konieczności w dużej mierze spoczywa na wystawcach i organizatorach, którzy powinni pomóc zwiedzającym przygotować
ich metodykę udziału w targach. Efekty tych działań byłyby także korzystne dla wystawców i organizatorów tych eventów, gdyż goście targowi byliby lepiej przygotowani do udziału w targach, a co za tym idzie osiągaliby
więcej korzyści z tej aktywności i chętniej pojawialiby się w ramach kolejnych edycji imprezy.
W ramach przeprowadzonego procesu badawczego wyodrębniono kilka
istotnych statystycznie zależności pomiędzy wybranymi wyznacznikami aktywności targowej zwiedzających oraz z opisującymi ich (i reprezentowane
przez nich przedsiębiorstwa) parametrami demograficznymi. Jednak niskie
wartości V Cramera pokazują, że zależności te nie były zbyt silne. Stosunkowo nieduża liczba badanych respondentów (nawet jak dla sektora B2B)
w ramach procesu badawczego będącego przedmiotem tego artykułu poddaje w wątpliwość wiarygodność poszczególnych wniosków szczegółowych za-
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wartych w treści pracy, co stwarza konieczność potwierdzenia uzyskanych
wyników w ramach projektu z większą liczbą respondentów. Jednocześnie
celowa byłaby analiza rezultatów tych badań przez pryzmat innych branż
i sektorów gospodarki, tak by pokazać rzeczywiste możliwości rozwoju targów gospodarczych dla poszczególnych gałęzi przemysłu.

Przypisy
1 Praca stanowi kontynuację i uzupełnienie badań Autorki z 2015 roku opisanych w pracy (Proszowska, 2017), której przedmiotem były badania zwiedzających VII Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu
Materiałów Sypkich i Masowych SyMas oraz VI Międzynarodowych Targach Utrzymania Ruchu, Planowania
i Optymalizacji Produkcji Maintenance, zrealizowanych w dniach 6–7 X 2015 na terenie EXPO Kraków.
2 9. Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych, 16–17. X. 2018, Kraków.
3 2. Międzynarodowe Targi Elementów Złącznych i Technik Łączenia, 16–18. X. 2018, Kraków.
4 Zauważa się również sprzedażowy charakter przynajmniej niektórych imprez targowych (Bello, 1992; Godar &
O’Connor, 2000), ale na pewno nie jest to dominujący trend w prezentowaniu znaczenia i funkcji targów gospodarczych, szczególnie w sektorze B2B.
5 Biorąc pod uwagę, że przedmiotem badań były zachowania targowe gości imprez targowych z sektora B2B (czyli
nie mających tak masowego charakteru jak targi B2C), podczas których zarówno wystawcy jak i zwiedzający cenią
sobie i celebrują każdy indywidualny kontakt, można uznać wymienioną wielkość próby za wystarczającą do wstępnej, pilotażowej analizy opinii i zachowań respondentów. Uzyskane wyniki i zaobserwowane zależności mogą być
w kolejnym etapie właściwego procesu badawczego weryfikowane w ramach badań na większej próbie respondentów oraz służyć tworzeniu modeli opisujących proces udziału zwiedzających w targach.
6 I często idące z nim w parze doświadczenie targowe zwiedzających.
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